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ЩО НАМ РОБИТИ ІЗ ЗАПОЗИЧЕННЯМИ? 

Науковий стиль, як жоден інший, багатий на слова чужомовно 
то походження. І це зрозуміло: наука явище міжнародне, тож 

вони ( одним із найважливіших джерел поповнення термінології 
(електрон, синус, вітамін, монтаж, реакція, автаиазія). Друге важ 
лине джерело терміни, утворені на власній основі (корінь, пізнання, 

коло, тиск, вісь, теплообмін, жаротривкість). Отже, в науковій лекси 
ці співіснують чуже й питоме, інтернаціональне й національне. Пер¬ 

ший складник єднає її з міжнародними стандартами, другий виявляє 
її самобутність, зберігає народний характер. Доведено, що для повно 
цінного розвитку термінології важливо дотримуватися рівноваги, оп 
тимальпого співвідношення цих двох складових, тобто враховувати 
однаковою мірою як зарубіжні здобутки, так і національні традиції 17: 

8; 10: 15; 6: 119, 185 186; 23: 17; 24: 89; 22: 190]. Стосовно української 
мови це означає, що в пні мають на рівноправних засадах побутувати 
терміни як запозичені із західноєвропейських мов чи утворені з греко- 

латппських елементів, так і посталі на ґрунті питомих (слов’янських) 

словоївірних засобів. Нехтування тієї чи тієї складової може зашко 
дити усталенню термінології, порушити її органічність, загальмувати 
розвиток наукового стилю. 

Утім, і без спеціальних підрахунків неважко бачити, що сучасні 
наукові публікації, а надто науково-жаргонні тексти, переобтяжено 
11 єч в и пра в да ним и те рм інє)л о гічн и м и запозич ен ня ми. І птє* р наці оітал ь 11 а 
складова в них надмір переважає , а то й витісняє національну. 

Однії із виявів цього давня традиція свідомо заміняти загаль 
повживаиу слов’янську лексику неслов’янськими відповідниками. У 
минулі десятиліття в наукових текстах рясно траплялися такі, напри 
клад, заміни: звертатися -* апелювати; обмежувати -► лімітувати; 

продовжувати -+ пролонгувати; пояснювати -* експлікувати; показ 
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ник -* маркер; взаємозалежність -+ кореляція; однорідний -> гомоген¬ 

ний; визначати склад -*• конституювати; розмежовувати -*■ дифереи 
ціювати. Питомі українські слова, що колись займали в мові науки 
своє природне місце, нині виштовхнуті з обігу на задвірки до пасив 
ного словника. 

'Гака ж доля в науковому стилі може спіткати й іншу «функцій 
пально слабшу» слов’янську лексику, на зміну якій останніми роками 
приходять такі варваризми: доречний, слушний, істотний, притаман 
пий -* релеваитиий; часовий -> темпоральиий; одночасний -* симуль 
таниий; прихований -* імпліцитний; явний, виражений, висловлений ► 
експліцитний; довільний -* арбітрариий; усувати -* елімінувати; при 
циновий -* каузальний; виражати, промовляти артикулювати; вияв 
ля ти -*• маніфестувати; висловлювати -> вербалізу вати; осмислювати 
—> концепту алізу вати; можливий -*> евентуальний; змінний, мінливий -* 

варіабельний; сприйняття —► рецепція; розподілення —► стратифіка 
ція. І б та багато інших слів видаються цілком органічними для апглій 
ського тексту, де їхні корінь і лексичне значення здебільшого прозорі. 
Але живосилом притягнуті в українську мову, вони втрачають цю ор 
гапічність і набирають вигляду «чужоземця» чи «стороннього тіла». 

Вчитаймося в такий уривок: 

Гомогенні та гетерогенні ознаки узагальненого комуиікаи- 

та МІ ІД утворюють моделі локальної інтерактивності, лта 
визначаються та відмежовуються па основі таких парамет¬ 

рів: локальної комунікативної іптенції; іптерпретапти ко¬ 

мунікативних стратегій прагматичного й когиітивного рів 
иів; мовленнєвих тактик; вектора інституційио запланованої 
інтеракції. 

Або ще: 

Жанрові фрагменти не ідентифікуються як самостійні 
жанри МІ ІД, про що засвідчує відсутність текстом, з якими 
вони здатні були б корелювати. Структурно-композиційними 
частинами міжнародно-правових жанрів у дослідженні є такі 
різновиди жанрових фрагментів: аргументатив; дефінітив; 

імператив; проклейматив; іптерогатив-іпспіратив; рекомен 
датив; констататив; дескриптив: концесив-дозвіл та конце 
сив-заборона; імплемеитатив. 

Можна подумати, що перед нами непрофесійний переклад яко 
і ось англомовного тексту. Непрофесійний, бо добрий переклад май 
же не містить слідів тієї мови, з якої перекладали. З нього, власне, 

не видно, що він є перекладом. А тим часом, перед нами типовий ук 
раїпський текст, написаний українським автором з потугами на «пау 
ковість». Цю «сцієнтичну інтерлінгву» легше зрозуміти англомовцеві, 
та аж ніяк не українцеві. Останньому доводиться подумки переклала 
ти ці слова рідною можно, тобто виконувати роботу за автора. 

Тим-то сучасний науковий жаргон за йою лексичне наповнення 
жартома (але небезпідставно) називають латинським діалектом ук- 
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раїпської мови або ж «українглішом». І справді: коли треба з’ясувати 
точне значення якогось слова, наприклад, симультанний, марно шу 
кати його в українських словниках (навіть іншомовних слів) тре¬ 

ба відразу ж звертатися до словника латинської мови чи апгло-україн 
ського словника. І виходить парадокс: перекладний словник замінкх 
читачам наукових текстів тлумачний словник рідної мови. 

Інший парадокс полягає в тому, шо саму українську мову опису 
ють, чимраз більші* послугуючись чужою термінологією. Рік у рік вона 
зміцнює свої позиції, потроху витісняючи споконвічну лексику Нате 
пер флексія вже майже остаточно заступила закінчення, а конотація 
замінила собою відтінок і забарвлення. 11 окликаючись на иебезспір 
ну думку, що мова опису (метамова) має відрізнятися від об’єкта опи 
су, сучасні мовознавці перевагу нерідко віддають не першим, а другим 
термінам: мовець -* комунікант, словесний —► вербальний, мовний —► літ 
вальний, позамовний екстралінгвістичний, назва -*■ номінація, пазив 
пий відмінок -* номінатив, родовий відмінок -* генітив, (у)творения —► 
деривація, змети реальний -* демінутивний, збільшуваний -> аргумент (і 
тішений, протиставний -» коптрастивний, описовий -* дескриптивний, 

приписовий -» прес криптивний, вторинний -► секундарний, пристав 
ний -► протетичний, питальний -*> інтерогатившій, сполучуваність -+ 

валентність, зв'язність (тексту) -+ когерентність тощо. Саме ж запо 
зичення дехто називає тепер етрапжизмом або алієнізмом. Не виклю 
чепо, що завтра комусь знічев’я спаде на думку відмінювання замінити 
деклінацією, а дієвідмінювання кон'югацією. І що дивує найбільше: до 
таких замін удаються мовознавці вчені, які мали б найкраще знатися 
на можливостях української мови. Якщо таке нігілістичне ставлення в 
її охоронців і лицарів, то що ж тоді казати про решту науковців? З ог 
ляду на таку загрозливу тенденцію вважаємо, що варто всіляко обері 
гати й розвивати питому мовознавчу термінологію, а також повернути 
до неї такі слова, як наросток (суфікс), приросток (префікс), дієймен 
ник (інфінітив), складня (синтаксис), двозвук (дифтонг), як пропонує 
О. І Іопомарів [ 13: 116]. Хоча, слід визнати, за нинішніх несприятливих 
умов термінам слов’янського походження закріпитися в ужитку важче, 

ніж їхнім неслов'янським відповідникам. 

Деякі фахівці, вичитавши в іноземній літературі нові терміни, не 
обтяжують себе пошуками рівнозначників у рідній мові, а починають 
живосилом переносити слова з однієї мови в іншу. Ніж розбудовувати 
питому термінологію, гадають вони, простіше використати готові ан 
глійські слова, злегка їх слов’янізувавши (тут, як видно, відбувається 
своєрідне заощадження розумових зусиль, а, простіше кажучи, розу 
мові лінощі). І виринають в українському тексті: локуція (тобто розмо 
ва), му тральний (взаємний, обопільний), обліг аторний (обов'язковий), 

евідентиий (очевидний), партисипатор (учасник), акцептант (прнй 
мач), перпетральний (вічний, безконечний), посибілятивний (мож¬ 

ливий), пробабілятивиий (імовірний), стипулятивиий (обумовлений, 

причиновий), суплетивний (додатковий), субтракція (відняття, відби- 
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рання, видалення), іптеракція (взаємодія), інтерпеляція (запит), де 
ваш: (пристрій), інжиніринг (розробка). Чи стануть ці словеса окра 
сою нашої наукової мови дуже сумнівно, зате безсумнівно, що вони 
розхитують норму й посилюють термінологічний різнобій. 

Модний нині напрям, що його розробники називають «нейроліп 
гвістичпим програмуванням», є, по суті, одним із методів впливу па 
співрозмовника під час усного спілкування. Одним із ключових гер 
мітив напряму с рапорт. ГЦо це таке? Термін уживається в таких 
ФР‘ ізах: уміти встановити рапорт із співрозмовником; двоє людей 
знаходяться в рапорті; рапорт дозволяє побудувати місток до свого 
співрозмовника; коли рапорт встановлений, можна змінити свою по¬ 

ведінку [див., наир.: 18: 102 1031. Схоже, теорія «иейропрограмуван 
пя» виявила якесь дуже важливе психологічне явище у спілкуванні, 
про яке ми раніше нічого не знали й не чули. Як зрозуміти його суть? 

Яке дати йому визначення? Спробуймо з’ясувати, як утворився тер¬ 

мін. Оскільки напрям засновано у СПІД, звертаємося до тамтешньої 
наукової літератури й виявляємо англомовний відповідник терміна 
гаррогґ. Але правильний переклад цього слова українською взаємо¬ 

розуміння, довіра, згода. Виявляється, що в усіх наведених прикладах 
варваризм рапорт можна безперешкодно замінити цими точними ук¬ 

раїнськими відповідниками. Отже, жодного психологічного відкриття 
насправді немає, є лише ілюзія відкриття, породжена неправильним 
перекладом. 

І Іавряд чи науковець, який нехтує переклад і механічно занровад 
жує англіцизми, прислужиться упорядкуванню та нормалізації нашої 
термінології. І Іо суті, будь-яку думку за бажання можна висловити ла 
гипо-ашлійськими коренями в «слов’янізованій» морфологічній обо 
ловці. Наприклад: У розмові намагайтеся висловлюватися ясно, так 
те співрозмовники вас не зрозуміють -* * Під час дискурсивних практик 
ваші релеваитні концепти вербалізуйте експліцитпо і траиспарентно, 

інакше іитерлокутори зазнають обстаклів у їхній концептуалізації. 

Цим шляхом можна піти далі й наплодити ще чимало «новотворів»: 

точність назвати *екзектністю, взаємозалежність *інтердепендар 
ніато, дослідника *експлоратором чи *іивестигатором, а винахідни¬ 

ка *гивептором. Одначе таке «інветтторство» особливої кмітливості 
не вимагає і жодної користі пі науці, ні мові не приносить. Це може 
бути розвагою, пародією, грою словами, літературним штукарством 
чим завгодно, тільки не наукою. 

Так само, гадаємо, створюючи термін для нового поняття, 

здебільшого пемас підстав віддавати перевагу чужим кореням. 

І Іеслов’япський термін може бути прийнятний тоді, коли він позначає 
явище чи поняття, що його вперше відкрили й описали за кордоном. 

Тим часом, якщо поняття зародилося в українській науці, природні¬ 

ше дати йому назву, використовуючи український (чи слов'янський) 

кореневий фонд. Адже для цієї мети він анітрохи не гірший від латин¬ 

ського чи англійського. 
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Чому лавина запозичень дедалі сильніше захльостує українську 
наукову мову? Коли для запровадження чужих термінів є вагомі під¬ 

стави? Чому іншомовні слова декому видаються зручнішими за пито¬ 

мі українські відповідники? 

Насамперед слід визнати, що англомовна термінологія є міжнарод¬ 

ною, узвичаєною серед зарубіжних фахівців. Цей довід особливо ва¬ 

жить тепер, коли постколоніальна Україна усвідомлює себе частиною 
Європи, наздоганяє цивілізовані країни в економіці й культурі, пере¬ 

ймає в західних народів їхні науково-технічні здобутки. Дедалі більше 
співвітчизників отримує доступ до новітніх інформаційних технологій. 

І те, що наша наукова мова вирівнюється за міжнародним стандартом, а 
чимало семантичних прогалин у її терміносистемах заповнюється шля¬ 

хом запозичень, видається на перший погляд цілком закономірним 
Другий аргумент — тенденція до лаконізму й однослівності. Щоб 

заощадити зусилля, мовці воліють позначити поняття одним запозиче¬ 

ним терміном, аніж багатослівно-громіздким питомим зворотом. Лег¬ 

ше сказати самміт, ніж зустріч державних діячів на найвищому рівні; 
інавгурація коротше, ніж урочиста церемонія вступу глави держави на 
посаду. Замість довгих описів увесь потрібний зміст зосереджується 
в одному-єдиному слові, від якого до того ж утворюються однослівні 
похідні. Якщо серед питомих запасів і справді не вдається підібрати 
точного однослівного відповідника, то це достатня підстава для запо¬ 

зичання. Але здебільшого його знайти неважко треба або добре по¬ 

шукати, або створити. Так, англ. зиттгі слушно пропонують переклас¬ 

ти як верхівка або ж скористатися польським відповідником — чолівка 
[9: 19]. Що ж до інавгурації, то згадаймо, що англ. іпаи§игаііоп похо¬ 

дить від латинського дієслова іпащигаге зі значенням «посвячувати, 

висвячувати». Тож посвячення — і є придатною слов’янською назвою 
для згаданої церемонії. 

Чуже слово однозначне, його семантика більш конкретна й чіткіше 
окреслена, воно деталізує наявне поняття, вносить новий смисловий від¬ 

тінок, який важко чи неможливо передати питомим аналогом, — таким 
є третій аргумент щодо корисності запозичень. Наприклад, процес пере¬ 

ведення військових підприємств на випуск цивільних виробів у еконо¬ 

мічній науці зветься конверсією. Якщо замість нього вживати іменники 
перетворення чи зміна (відповідники лат. сопоегзіо), то зникне спеціалі¬ 

зований відтінок значення, адже семантика слов’янських слів ширша й 
розмитіша. Отже, запозичення усувають синкретичні значення й дають 
змогу «більш точної диференціації наукової і технічної думки» [14: 94], 

інакше кажучи, відмежовують наукову думку від ненаукової. 
Раціональне зерно тут є, але, гадаємо, його не варто перебільшу¬ 

вати. Насамперед тому, що наукова думка має сама себе відмежовува¬ 

ти — не стільки зовнішньою формою, скільки внутрішнім змістом, не 
так лексичною оболонкою, як глибокою науковою сутністю. Інша річ, 

коли цієї сутності катма, тоді й справді стає зручно приховувати ба¬ 

нальності в малозрозумілій термінології. 
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Чи тільки за допомогою запозичень можна уточнити близькі за 
змістом поняття, розмежувати відтінки значення? Проаналізуймо ін¬ 

ший приклад з економічної термінології. Родове поняття торговий 
агент (посередник, що веде торговельні операції на ринку чи біржі) 

конкретизується запозиченнями: брокер (спеціалізується на певному 
виді товарів чи послуг), джоббер (укладає угоди на біржі тільки з ін¬ 

шими біржовими посередниками), дилер (купує і продає цінні папе¬ 

ри), дистриб'ютор (збуває товари, вироблені певним підприємством), 

комісіонер (укладає угоди на користь і за рахунок довірителя, не від 
свого імені), маклер (посередник при укладанні торговельних угод), 

прокурист (укладає угоди за довіреністю торговельного підприємс¬ 

тва), ріелтор (посередник із продажу нерухомості), трейдер (гурто¬ 

вий торговець). Попри усталеність цих міжнародних термінів, майже 
всі згадані відтінки значення можна повноцінно передати питомою 
лексикою (довірений, купець, перекупнику посереднику постачальнику 
представнику розподілювачу торговець) або, принаймні, укоріненими 
запозиченнями зі слов’янськими морфемами (біржовик, гуртовику 
уповноважений) чи давно засвоєними запозиченнями {крамар). Крім 
того, не забуваймо, що значення слова уточнюється, конкретизується 
самим контекстом. Тож коли йдеться про біржу, ринок товарів чи по¬ 

слуг, неважко втямити, в якому сенсі вживатимуться посереднику пред¬ 

ставнику розподілювачу уповноважений тощо 
Попри це, ми рясно залучаємо чужинецькі слова навіть тоді, коли 

можна без особливих зусиль побудувати український термін. У нас 
навіть не виникає сумнівів, чи потрібні такі запозичення, чи немає ін¬ 

ших способів називати нові поняття, чи не можна ці поняття висло¬ 

вити по-своєму — так само точно і яскраво, а, може, навіть точніше і 
яскравіше. 

Відмову од питомих ресурсів при термінотворенні часто поясню¬ 

ють тим, що слов’янський корінь своїм прозорим походженням (внут¬ 

рішньою формою, семантичною мотивацією) викликає зайві асоціації. 
Тим часом неслов’янський корінь, маючи неясну внутрішню форму, 

ніяких додаткових асоціацій і семантичних зв’язків за собою не тягне, 

утворений на його основі термін не містить непотрібних смислових чи 
образних нашарувань, лишається нейтральним і однозначним (пор. 

ворожнеча — антагонізму зубожіння — пауперизація, невиплата — де- 

фолту обмацування — пальпація). 

На нашу думку, такі побоювання здебільшого безпідставні й наду¬ 

мані. У науковому контексті питомі слова автоматично сприймаються 
у своєму другому — термінологічному — значенні (пор. численні при¬ 

клади: безхребетніу бігуни, білки, блискавка, відміна, вузол, гніздо, ключ, 

крива, крило, лист, матерія, міхур, особа, палець, погляд, прокат, речо¬ 

вина, ринок, родина мов, ссавець, супутник, тіло, тканина, хвиля тощо). 

Коли науковці вживають термін у фаховому спілкуванні, його побіч¬ 

ні асоціації для них просто не існують. Прозора внутрішня форма не 
тільки не перешкоджає функціонуванню такого значення, а, навпаки, 
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здатна краще передати суть поняття. Вона робить терміни зрозумілі- 

шими й полегшує сприйняття фахової літератури. 

Про марність цих побоювань свідчить і той очевидний факт, що 
самі англомовні науковці воліють не вдаватися до запозичень, а утво¬ 

рюють нові терміни переважно на базі внутрішніх засобів, дарма що 
неологізми зберігають прозору семантичну мотивацію чи збігаються 
за формою із загальновживаною лексикою Так, у свідомості англо¬ 

мовного науковця мирно співіснують два значення іменника сегірса- 

ііоп — загальномовне «перевірка» і термінологічне «підтвердження 
(фактами, практикою)». Американській психології аж ніяк не заважає 
те, що назва одного з чільних її напрямів Ьекаеіогізт буквально означає 
«поведінкознавство». І, звичайно ж, англомовні економісти зовсім не 
сприймають термін тагкеііщяк «базарювання», хоч в іменнику тагкеї 
первісним значенням є саме «базар, ринок», а «продаж, збут» — похід¬ 

ні. Природно сприймаються в науковому тексті такі, наприклад, про¬ 

зорі за походженням терміни, як арргохітаїіоп «апроксимація» (букв, 

«наближення»), Іщиісі «ліквідний» (букв, «рідкий, текучий»), сИ//изіоп 
«дифузія» (букв, «поширення»), &гапї «наукова субсидія» (букв, «да¬ 

рунок»). Англомовних користувачів обчислювальної техніки нітрохи 
не бентежить, що в їхній мові сотриіег має пряме значення «лічильник, 

обчислювач», 5саппег — «пильний споглядач», зііе — «місце; будмай- 

данчик», Жігег — «водій, кучер; рушій», скір — «тріска», дізріау — «по¬ 

каз, виставка», скаі— «балачка», «ЗУіпдотз» — «вікна», «1Уогсі» — «сло¬ 

во», «Ріпе Кеасіег» — «хороший читач». (Так само й українці ніколи не 
сплутають значення слів мита, собака, вікно, вірус, папка, пам'ять, ко¬ 

шик, меню, ключ, мережа, провідник, робочий стіл, завантажувати, за¬ 

висати, коли їх ужито в комп’ютерному контексті.) Цей перелік неваж¬ 

ко продовжити на матеріалі будь-якої терміносистеми. Тож і не дивно, 

що в галузях, які нині бурхливо розвиваються (молекулярна біологія, 

генетика, електроніка й обчислювальна техніка, інформатика, авіація, 

соціологія, економіка та фінанси, когнітивна й соціальна психологія), 

англійська мова розвиває власну термінологію. 

Щоправда, в англійській мові теж давалася взнаки тенденція від¬ 

межовувати наукову лексику від розмовної. Робилося це, зокрема, за 
допомогою давньогрецьких і латинських запозичень. Замість просто¬ 

го іо зау траплялися іо аззегі, іо зїаіе, іо (Іесіаге, замість Іо зоіі — іо соп- 

іатіпаіе, замість іо сіеап — іо ригі/у, замість іо £иезз — Іо соїуесіиге, 

замість изе/иі або £оосІ — адсапіа^еоиз, замість таіп — ргейотіпапі, за¬ 

мість зреесі — сеіосііу тощо. Проте ця тенденція не стала всезагальною. 

1 Прикметний факт: протягом 1960 — 1970-х рр. з усіх нових слів англійської мови за¬ 

позичення становили тільки 5 % (!), причому це були здебільшого не наукові терміни, 

а всілякі екзотизми — позначення реалій інших країн [Биховец Н. Н. Заимствован- 

ньіе неологизмьі // Английские неологизмьі. - К., 1983. - С. 147. ]. У наступне деся¬ 

тиліття це співвідношення істотно не змінилося [Ваткагі С., Зіеіптеїг 8., ВаткаП К. 

ТЬе ТЬігй ВагпЬагс Бісііопагу оШєлу Еп^ІізЬ. - Вгопхуіііє, Ке\у-Уогк, 1990. - 565 р.]. 
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Інльше того, деякі фахівці з культури англійської мови радили вче¬ 

пим по змозі уникати такої лексики. Вони укладають словники, де до 
запозичень наводять питомі чи коротші англійські відповідники |дпв., 

иапр.: 21: 95 98). Надуживання латинськими та давньогрецькими 
словами викликало тривогу й у французьких лінгвістів: «І Іауки й далі 
безсоромно обкрадають сад грецьких коренів» [20: 311; «Надмірна ла 
типізація разом із дедалі більшою елінізацією можуть кінець-кінцем 
цілковито змінити обличчя й склад нашого словника» [25: 134]. І це 
при тому, то для французької мови латинські елементи не видаються 
аж такими чужорідними, як для слов’янських мов. 

Цікаво, що в українському професійному мовленні частотні він 
ліиські терміни з незрозумілою внутрішньою формою інколи переос 
мислюються відповідно до звукових чи образних асоціацій зі словами 
рідної мови. Характерним у цьому плані є комп’ютерний сленг: дрова 
(драйвера), мило (від апгл. е та і 1), момед і мопед (модем), мудем (нога 
пий модем), нафігагпор (програма Хеізсаре Кауі^аіог), піжамкер (про 
грама Ра$*е Макег), трупопаскаль (мова програмування ТпгЬо Раясаі), 

шаровари (умовно безкоштовна версія програми, від англ. зкагеїоаге). 

чекіст (програма СЬеск її) Трапляються звукові зближення з власнії 
ми іменами: аська (програма ІС()), клава (клавіатура), єгор (помилка, 

від апгл. еггог), лазар (лазерний принтер) тощо (приклади з 119]). Як 
бачимо, ці новотвори виникають з настановою па жарт, каламбур, як 
свої рідне змагання в мовній дотепності. Звісно, вони аж ніяк не мо 
жуть претендувати па статус науково-технічних термінів це радше 
їхні неофіційно-розмовні замінники, тобто професіоналками. Проте в 
цій невимушеній грі с один дуже істотний для нас момент. Ніби відчу 
ваючи суцільну чужорідність комп’ютерної лексики, мовці несвідомо 
намагаються наблизити її до рідної мови й «віднаходять» для термінів 
семантичну мотивацію на власномовному ґрунті. По суті, ця мовна за 
бава ( своєрідним виявом сучасної народної етимології і яскравим 
доказом того, наскільки неприродно, коли термінологія розвивається 
винятково за рахунок запозичень, і наскільки важливо, щоб належне 
місце в пій посідала питома лексика. 

Наступна причина запозичень деякі іншомовні слова приїде 
пилися в науковій мові через естетичні або етичні міркування. Ними 
можна пояснити появу таких, наприклад, термінів, як рептилії (за 
мість питомого сади), суїцид (замість самогубство), летальний (за¬ 

мість смертельний), лібідо (букв, потяг, хтивість), геидерпий (букв. 

статевий), обсцеииий і пейоративний (замість лайливий). Особливо 
ця тенденція далася взнаки в медичній термінології: абсцес (замість 
гнояк), фурункул (замість чиряк), педикульоз (замість вошивість), лей¬ 

кома (замість більмо), епілепсія (замість падуча неміч), лепра (замість 
проказа), фавус (замість парші), капцер (замість рак, хоч із погляду 
етимології це спільнокореневі слова), урина (замість сеча), урологія 
(пор. *сечознавство), вівісекція (замість розтин тіла). Ці запозичення 
дають змогу «затемнювати» відповідні явища, тобто вони є до певної 
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міри евфемізмами й часом допомагають лікарям у роботі. Р. Етьємбль 
наводить характерний випадок: коли одній пацієнтці запропонували 
пройти гістеректомію, та, зачарована незвичним терміном, відразу ж 
погодилася, хоч і не знала, що він означає [20: 37]. 

Чужі слова жваво проникають і тоді, коли окремі суспільні про¬ 

шарки захоплюються культурою іншого народу. Тоді запозичення 
вкорінюються не стільки, щоб уточнити поняття чи прояснити суть 
справи, скільки з бажання мовця засвідчити свою сучасність і поін¬ 

формованість, з претензій на розумову або ділову перевагу, з мірку¬ 

вань моди чи снобізму, а також з метою маніпуляції - щоб створи¬ 

ти видимість чогось нового чи незвичайного. Приклади подибуємо 
в нашому житті чи не на кожному кроці: уряд тепер офіційно іме¬ 

нується кабінетом міністрів, міністерство сільського господарства 
— міністерством аграрної політики, установу частіше називають ад¬ 

міністрацією чи офісом, відділ та управління — департаментом, по¬ 

сольства потрохи перетворюються на амбасади, а виставки — на ек- 

споцентри. Іншомовне слово — це й перевірений засіб підвищити 
власний авторитет, надати ваги третьорядним чи не надто престижним 
професіям: помічник -► референту постачальник -+ провайдер, розпов¬ 

сюджувач -> дистриб'ютору перекупник -> дилеру гуртовик -> трейдер 
або мерчандайзер, товарознавець -+ маркетолог, кравець -» кутюр'є, 

охорона -> сек’юріті, пірнальник -* дайвер, підспівувач -+ беквокаліст, 

нянька -► бебісітер, хатня робітниця -> хаускіпер (ну, а той, хто вза¬ 

галі не має роботи, міг би «підвищити» свій статус, назвавшись джоб- 

сікером)2. Це той самий жаргон, про який іще в позаминулому століт¬ 

ті один класик сказав, що ним можна «будь-яку пакість таким чином 
висловити, що од неї війне зовсім не пакостями, а пахощами!» [15 VI: 

134]. Схоже, тут ми маємо справу з рецидивом міфічної свідомості: за¬ 

чарована «магією імен», вона упевнена, що коли змінити ім’я речі, змі¬ 

ниться й сама річ. Охочі до таких перейменувань виростають у своїх 
очах (як їм здається), але насправді мало чим відрізняються від тієї 
міщаночки, яка свідомо купувала ліки лише з латинськими назвами, 

бо в українському перекладі вони на неї «не діяли». 

Це «міщанське» віяння неважко простежити й у науковому жар¬ 

гоні. Автор міг би вдовольнитися звичним терміном, але воліє вжити 
натомість щось новомодне, уважаючи це ознакою «вишуканості»: річ 
-+ реалія; сприйняття -> рецепція; поняття, образ -> концепт; мов¬ 

лення, тексту стиль -+ дискурс; зразок -> патерн; підтверджувати -* 

верифікувати хоч із контексту випливає, що другі терміни порівня- 

2 Правда, історія мови свідчить, що запозичення теж із бігом часу втрачають свої 
«ушляхетнювальні» властивості, набувають «буденних» відтінків, і їм на заміну мо¬ 

жуть прийти евфемізми нового покоління, кадровик -»менеджер персоналу, пропаган¬ 

дист -* піар-технолог, асенізатор -» оператор очисних робіт. Пор. ще ланцюжок, 

який розвинувся через те, що первісне запозичення-евфемізм утратило свої пом’як¬ 

шувальні функції: каліка -» інвалід -» особа з обмеженими фізичними можливостями 
-> людина з особливими потребами -> людина, яка потребує особливого ставлення. 
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по з першими ніякої особливої специфіки не відбивають. Правомір 
ність таких замін викликає сумніви. 

Воістину анекдотично виглядають гуманітарії, які у своїх працях 
і виступах заповзято обстоюють ідентичність українського народу та 
його культури. Анекдотично, бо англійські терміни паііопаї ісіепіііу та 
сиіґигаї ісіепіііу достеменно перекладаються як національна (культур 
на) самобутність. Виходить, оборонці національної самобутності, на 
зиваючи її ідентичністю, тим самим зводять її нанівець. Правда, дехто, 

відчуваючи незрозумілість і незграбність нового терміна, намагаєть 
ся уточнити чп «прояснити» його, додаючи слов’янський приросток 
само самои) античність. Утім, з огляду на наявність ясного у країн 
ського відповідника, цей приросток видасться абсолютно зайвим як 
і самі' запозичення. Часто термін національна ідентичність прпзво 
дить до понятійної плутанини, адже різні автори розуміють під ним 
зовсім різні речі: і національну самобутність, і національну свідомість, 

і національну належність, і почуття національної повноцінності чи са 
а і о ()о ст а ти ост і. 

Окремі науковці, як випливає з їхніх роздумів, досі чомусь вва 
жали, іцо мета науки лише збирати й описувати факти. Г коли вони 
виявили для себе ще одне її призначення пояснювати ці факти, цс 
стало для них справжнім відкриттям, відкриття, очевидно, було па 
стільки дивовижним, що вони вирішили для настанови на пояснення 
запозичити якусь чужомовну назву. Ось вона: експлаиаторність (див., 

папр.: [8: 207; 4: 10; 5: 63]). Користувачі цього терміна протиставля 
ють «експлаиаторність» «дескриптивності» й заявляють, що вона е 
визначальною рисою їхнього дослідження чи напрямку, який вони 
представляють, або й навіть «принципом нового мовознавства». їхні 
праці пропонують нам експлаиаториий підхід, експланаторний потен 
ціал, експлаиаторну концепцію, експлаиаторність лінгвістичної мо 
делі тощо. Насправді ж за «експлапаторпістю» жодного відкриття не¬ 

має й нічого нового не стоїть. Відомо, що оскільки «відібрані і навіть 
упорядковані факти не є самоціллю науки» [16: 82], нині прсдставпн 
ки різних галузей мовознавства дедалі частіше прагнуть з'ясувати не 
тільки «що?» і «як?», а й «чому?». Іншими словами, відбувається при 
родіїий перехід від етапу нагромадження й опису фактів до стадії їх 
пояснення. Пояснити, розтлумачити, зінтерпретуваги досліджувані 
факти, тобто виявити причину їх появи і з’ясувати закономірності їх 
нього розвитку кінцева мета наукового вивчення будь-якої ділян 
ки дійсності (і в суспільствознавчих, і в природничих науках). Див 
по лишень, що ця істина, така проста й банальна, для прихильників 
«експлапаторності» стала відомою тільки тепер. Інакше в їхніх публі¬ 

каціях навряд чи виринали б подвійні тавтології на кшталт «інтергтре- 

тативний аналіз прагне до експланаторного розуміння» [4: 10], себто 
«масло по масляному масляне». 

Автор статті «”Житло XXI століття” піднімає цілину девелопмеи 
ту» намагається розтлумачити читачам, що таке «девелопмент». «У 
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перекладі з англійської, — пише він, — девелопмент означає розвиток, 

а стосовно нерухомості — просування проектів, з нею пов’язаних» [2]. 

Далі зі статті з’ясовуємо, що йдеться про початковий етап будівниц¬ 

тва, на якому розробляється й утілюється архітектурний проект. Ав¬ 

тор силкується довести, що цей важливий етап — ціла галузь, для якої 
потрібно запозичити спеціальний термін. Утім, якби він зазирнув до 
словника, то довідався б, що англ. деееіортепі — це не тільки «роз¬ 

виток», а ще й «підприємство; обробка, розробка; виробництво; кон¬ 

струювання». Тому терміносполуку ещіпеегіщ деееіортепі правильно 
перекладати як конструкторська розробка (а не *інженерний девелоп¬ 

мент). Найбільше ж у «будівельному» контексті пасує відповідник 
забудова, напр.: Ноизіщ сіеееіортепі «житлова забудова». Так само й 
йеееіорег перекладається не як «девелопер», а як «забудовник; розроб¬ 

ник». Автор статті натрапив в англійському тексті на знайоме слово 
з незнайомим значенням, полінувався зазирнути у словник, подумав, 

що за цим значенням криється «ціла галузь», і вирішив, що слово кон¬ 

че слід запозичати. Коли ж знайти точний український відповідник, 

то виявиться, що насправді йдеться про банальні речі й позичати ан¬ 

глійський термін особливого сенсу немає. 

Як бачимо, вживання чужих слів часто-густо випливає не з по¬ 

треби точно передати наукові істини, а набуває самодостатнього харак- 

теру — запозичення задля самого запозичення. Такі автори не вміють 
чи не хочуть перекладати, цураються питомої лексики, хочуть показа¬ 

ти свою «оригінальність». У науковому жаргоні непотрібні запозичен¬ 

ня надають викладові штучної наукоподібності. Будучи заполоненим 
якоюсь англоманією, дехто з науковців мислить словами рідної мови, 

а пишучи, нашпиговує текст англіцизмами. Не інакше, відбувається 
аномальне змішання внутрішніх кодів, своєрідний «мовно-розумовий 
білінгвізм». (Це, між іншим, нагадує дводумство радянських часів, 

коли думали одне, а говорили зовсім інше.) Практика постійних за¬ 

мін узвичаєних слів на чужі наводить на хибну думку, ніби англійсь¬ 

ка — найдосконаліша й найкультурніша мова, ніби сучасні ідеї можна 
висловлювати тільки нею (хоч насправді її термінологія теж хибує на 
різні вади й незручності). 

До зайвих запозичень і тих, хто ними козиряє, вчені та культур¬ 

ні діячі різних народів ставилися загалом неприхильно. Вони підкрес¬ 

лювали інтелектуальну залежність любителів чужоземного, їхнє не¬ 

вміння думати самостійно, брак критичності й творчого підходу. Ось 
лише деякі оцінки. Український економіст К. Воблий: «У молодих ав¬ 

торів спостерігається інколи намагання насичувати свою мову іншо¬ 

мовними словами. Цим гадають надати своїй прані „ученості”. Це гли¬ 

боко помилковий погляд» [3: 158]. Український фізик А. Наумовець: 

«На жаль, ми є свідками бездумного й масованого впровадження ін¬ 

шомовних (переважно англійських) термінів навіть у тих випадках, 

коли для них було б зовсім неважко знайти прості й точні вітчизняні 
відповідники. ...З погляду іноземців це може розглядатися як фактич- 
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не визнання меншовартості, нерозвиненості української мови. При¬ 

кро, що філологічна наукова спільнота (і не тільки вона, звичайно), 

на мій погляд, дуже слабко протидіє цьому ганебному явищу» [9: 19]. 

Російський логік С. Поварнін: «Чим більше хтось уживає без потреби 
іноземні слова, тим імовірніше, що він не здатен до самостійного мис¬ 

лення» [12: 45]. Л. Толстой про псевдоліберальну інтелігенцію: вони 
«лише повторюють те, що Європа сказала, самі своїм розумом не ду¬ 

мають» [17: 31]. Польський прозаїк Я. Парандовський любителів за¬ 

позичень називав «герольдами загального занепаду інтелектуальної 
культури» [11: 245], а його співвітчизник С. Є. Лец, відомий майстер 
афоризму, запропонував одинадцяту заповідь — «не чужослов!». 

Перші нездорові симптоми американізації української мови по¬ 

чали з’являтися ще в 1970-х рр. Але тоді наша філологічна громад¬ 

ськість більше переймалася захистом од невмотивованих росіянізмів 
і повзучого суржику, а на американізми належної уваги не звертала. 

Потік запозичень стократ посилився, коли Україна здобула незалеж¬ 

ність і стала відкритішою світові. Спричинені економічними негараз¬ 

дами суспільна нестабільність і розгубленість тільки посилили варва- 

ризацію лексики. Сьогодні сильного англомовного впливу зазнають 
чи не всі стилі української мови, але в науковому цей вплив відчу¬ 

вається найбільше. Співвідношення питомих і чужих термінів стрім¬ 

ко змінюється на користь останніх. Словники не встигають фіксувати 
нові запозичення, і коли людина, яка не знає англійської, натрапляє 
в українському тексті на незрозумілі варваризми, вона опиняється у 
безвиході. Якщо англо-американська повінь триватиме й далі, то по¬ 

боювання, що з часом гості витіснять із наукової мови господарів і 
посядуть їхнє місце, не видаються аж такими перебільшеними. Тоді 
словники іншомовних слів переважатимуть за обсягом словники пи¬ 

томої лексики, а ці останні доведеться видавати чи то як словники ар¬ 

хаїзмів, чи то як Червону книгу. 

Нині економіка та культурне життя України, як і решти країн 
світу, невідворотно глобалізуються. Ці процеси підживлюють по¬ 

ступ української мови, розширюють її інформативні потужності та 
сферу застосування, але, з іншого боку, призводять до мовних змін, 

що розхитують літературну норму й дестабілізують мовне життя [1: 

54]. Українська мова починає розвиватися ніби «в тіні» англійської. 
Слов’янські корені останнім часом якщо не припинили, то помітно 
сповільнили своє зростання, афікси обслуговують здебільшого за¬ 

позичені корені. «Самоусунувшись» від процесів термінотворення й 
ставши пасивним споживачем чужих слів, наша наукова мова, по суті, 
пориває з тим, що загальнонаціональна мова нагромаджувала століт¬ 

тями. Багатющі виражальні можливості, відшліфовані під пером ук¬ 

раїнських класиків, лишаються в ній незужитими й незапитаними. 

Це корисно чи шкідливо? Тут доречно провести аналогію з жит¬ 

тєвими функціями організму. Коли ми щоразу, аби подолати будь- 

яку, навіть невелику відстань, будемо послуговуватися автівками, а 
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на другий-третій поверх підніматимемося винятково ліфтом, то наша 
серцево-судинна система від бездіяльності дуже швидко детренуєть- 

ся й деградує. Щоб підтримувати її у здоровому, працездатному стані, 
їй треба щоразу давати розумне фізичне навантаження. Те саме і з 
пам’яттю: щоб вона лишалася дієвою і непідвладною склерозові чи за¬ 

будькуватості, слід повсякчас щось запам’ятовувати. Нерухомий ка¬ 

мінь мохом обростає — так образно цю ідею узагальнює румунське 
прислів’я. 

«Обростання мохом» загрожує і словотворові: якщо цю систему 
не навантажувати, вона рано чи пізно знесилиться й застаріє. Якщо 
мовці, замість карбувати слова на основі питомої лексики та власних 
словотвірних засобів і моделей, сліпо копіюватимуть чужомовні зраз¬ 

ки, а ми, мовознавці, будемо цей сумнівний досвід незворушно про¬ 

пагувати, тоді самобутність української мови бачиться в не вельми 
світлих барвах. Коли мова покірливо переймає вироблене іншою мо¬ 

вою, буквально загрузаючи в позичках, вона втрачає здатність до са¬ 

морозвитку. Запозичення, хоч і збагачують мову, хоч і розширюють 
її словник, але водночас притлумлюють її внутрішні сили та можли¬ 

вості. І тоді збагачення парадоксальним чином обертається на збід¬ 

нення. 

Не забуваймо, що чужі слова — важливий, але не єдиний засіб 
позначати нові речі. Крім зовнішніх, є ще й внутрішні типи номіна¬ 

тивних засобів: це і творення нових слів, і переосмислення вже наяв¬ 

ної лексики (розвиток багатозначності), й утворення словосполучень. 

Для задоволення потреб літературної мови ці внутрішні джерела ви¬ 

даються природнішими, ніж запозичення. На жаль, у наші дні, щоб за¬ 

повнити термінологічні порожнини, до цих ресурсів удаються дуже 
рідко. Це спричинює застій у розвитку питомих морфемних ресурсів, 

вони втрачають гнучкість і динаміку, а система потроху робиться 
творчо неспроможною. 
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ЩО НАМ РОБИТИ ІЗ ЗАПОЗИЧЕННЯМИ? 1 

Закликаючи більше послуговуватися питомими багатствами, ми 
неминуче виходимо на давню філологічну проблему пуризму. І, 

можливо, після першої частини статті до читача закралася підозра, 

що автор цих рядків якийсь вузьколобий консерватор. Що ж, від цих 
міркувань і справді дещо відгонить пуризмом. Ми ризикуємо зажи¬ 

ти не вельми привабливої репутації «слов’янофіла» чи «антизахід- 

ника». Навіщо ж, мовляв, замикатись у власній хаті? Відкрита лек¬ 

сична система є дієвою і живучою, а от спроби штучно відгородити 
її від будь-яких контактів неприродні й суперечать законам мовного 
розвитку. Науці практично невідомі мови, які не зазнавали б зовніш¬ 

ніх впливів. 1 тим більше при творенні термінології жодна мова не 
може обійтися лише власними ресурсами. 

Треба змиритися з дійсністю: американізація — об’єктивний, а 
тому неминучий процес. Англомовний світ випереджає решту країн 
у культурному й економічному розвитку, англійською мовою викла¬ 

дають безліч винаходів і відкриттів, нею оприлюднюють три чверті 
наукових досліджень. Тож і не дивно, що переважна більшість нових 
термінів виникає в англійській мові й далі поширюється по всьому 
світові, потрапляючи і в українську. І тут нема підстав хвилюватися: 

запозичення не позбавляють нашу термінологію своєрідності, адже 
вони підпорядковуються нормам української мови, швидко присто¬ 

совуються до її словотвірної та морфологічної систем, не порушу¬ 

ючи їхньої стабільності. Крім того, сьогочасне захоплення англій¬ 

ською мовою та американською культурою — лише мода, а вона, як і 
будь-яка мода, недовговічна й швидкоплинна 

1 Закінчення. Початок у попередньому числі. 
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Намагаючись убезпечити рідну мову від чужих впливів, пурис¬ 

ти спираються не на об’єктивні критерії, а на суб’єктивні оцінки. Але 
розвиток мови сильніший за особисті симпатії й антипатії. Навіть 
якщо мовець дуже авторитетний, його смак іще не є достатньою під¬ 

ставою для заборон. З психологічного погляду пуризм відображає 
таку від’ємну рису людської натури, як консерватизм — прагнення за¬ 

перечувати мовні зміни, чіплятися за старе й не приймати нового. На¬ 

справді ж мовці відчувають чужорідність іншомовного слова хіба що 
на першому етапі засвоєння. Чим далі воно вживається, тим більше 
до нього звикають, і невдовзі воно вже не сприймається як неологізм. 

Уся історія української лексики — це історія запозичень. Вони були 
вже у праслов’янській мові. Навіть такі побутові й, здавалося б, пито¬ 

мі слова, як хлібу картопля, борщ, ковбаса, харчі, кіт, собака, кишеня, 

торбау хата, козак, кавун, кобза, дякувати, чекати, мусити, малювати 
та багато-багато інших теж запозичені. Переймаючи з-за кордону пе¬ 

редові науково-технічні й культурні здобутки, ми закономірно пере¬ 

ймаємо і їхні назви. Адже ці назви вже готові, а власні відповідники 
треба ще видумувати, утворювати, запроваджувати, та ще й без пев¬ 

ності, що вони прищепляться. 

Ось чому свавільні намагання пуристів заборонити чи бодай об¬ 

межити вживання якогось слова — марні. По-перше, щодо давніх за¬ 

позичень, як писав А. Кримський, «нашої філологічної заборони ніхто 
не хоче слухатися» [7 III: 132]. По-друге, сувора мовна регламентація 
властива радше тоталітарним державам. Ліберальне ж суспільство на¬ 

дає мовцеві якнайбільше свободи: нехай сам обирає слова й вислови, 

що йому до вподоби. Демократизація літературної мови — важливий 
стимул її поступу. 

Отож чи виправдана пуристична настанова тепер, у добу глобалі¬ 

зації, коли Україна дедалі більше зближується із Заходом? Чи не за¬ 

шкодить нашій термінології штучна самоізоляція у вузько національ¬ 

них рамцях? 

Наведені доводи можна визнати за слушні, якщо вони стосую¬ 

ться крайнього, ригористичного пуризму. Потуги залишити мову в 
незмінному вигляді, відгородити її від будь-яких запозичень справді 
безперспективні, антинаукові та шкідливі. Питомі варіанти не можуть 
надаватися абсолютно на всі випадки, тож запозичення — історична 
необхідність, явище природне й нормальне. Багато чужих слів добре 
вписалися в українську мову 2, розширили її пізнавальний простір 
та синонімічні можливості. Натомість суворі пуристичні заборони- 

застороги пригальмовують розвиток лексики, а мовці, оглядаючись на 
них, починають розмовляти зі страхом припуститися помилки. Закли¬ 

кати до архаїзації лексики — означає прирікати на архаїзацію і саму 
мову. 

2 Самб слово пурист запозичене; ті, кого ним називають, пропонували замінити його 
словом чистяк. 
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Отже, хибна думка, що все запозичене — погане. Однак не менш 
хибна думка, що все запозичене — хороше. Візьмімо культуру загалом 
Її самобутності, стверджує культуролог І. Лосів, «не шкодять запо¬ 

зичення, причому не тільки зі споріднених, а навіть із зовсім чужих 
культур. Але перевищення міри корисного запозичення призводить до 
розчинення однієї культури в іншій, до асиміляції, до цілковитої втра¬ 

ти духовного суверенітету культури» [9: 23]. Ця проста істина цілком 
слушна й щодо мови (бо вона — ключова частина культури). Якщо чу¬ 

жомовні впливи перебирають через край, то природно активізується 
пуристична протидія їм. Коли бачиш, що в науковій термінології чужа 
лексика перевищує всі розумні межі, а питомі слова при цьому зухва¬ 

ло витісняються, тоді хоч-не-хоч доводиться ставати пуристом. 

Тим-то пуризм буває різний. Чи він корисний, чи шкідливий — 

залежить од конкретних історичних умов, у яких побутує мова. Тож 
і ставлення до нього має бути конкретно-історичним. Знаний україн¬ 

ський лінгвіст О. Ткаченко пише, що носії мов із міцними соціолінгвіс¬ 

тичними позиціями загалом толерантно ставляться навіть до значних 
запозичень. Зовсім інакше до них ставиться той народ, чию мову за¬ 

грожує поглинути інша, сильніша мова. Слабша мова не має права на 
лексичне змішування, бо це може стати початком її кінця. Без пуриз¬ 

му вона приречена на поступове витискання й у кінцевому підсумку 
на повне вимирання [16: 233, 245]. Цю ж думку розвиває Н. Клименко: 

«Тенденція до активізації власних мовних ресурсів у лексиконі, нама¬ 

гання позбутися кальок або й узагалі одиниць спільного лексичного 
фонду властиві будь-якій мові на етапі утвердження в статусі держав¬ 

ної або офіційної» [6: 105]. За таких умов, як писав Р. Будагов, пу¬ 

ризм перестає бути власне пуризмом і перетворюється на «важливий 
громадський і патріотичний рух за утвердження й подальший розви¬ 

ток своєї національної культури, можливостей і багатств своєї рідної 
мови» [2: 94]. 

Усі ці тези яскраво підтверджує мовний досвід народів Німеч¬ 

чини, Франції, Греції, Ісландії, Угорщини, Туреччини, Чехії, Польщі 
(у XVIII—XX ст.ст.). Словотвірні системи їхніх мов (зважмо: належ¬ 

них до різних родин!) щоразу виявлялися досить дієвими, щоб від¬ 

повідати викликам часу й легко карбувати потрібні наукові назви, не 
вдаючись до зайвих запозичень. Цей досвід засвідчив, що в дилемі 
«запозичати чи творити власне» вибір залежить не стільки від суто 
мовних чинників, скільки від розвиненої національної свідомості та 
суспільно-політичних настанов мовної спільноти, її прагнення самій 
плекати власну культуру. 

Отже, на етапі формування літературних мов, при зміцненні їхніх 
лексичних норм пуризм є закономірним і виправданим. Уважати його 
«дитячою хворобою» чи «аматорською витівкою» — означає виявляти 
культурну сліпоту й нечулість. Сьогодні ж, на початку XXI ст., пурис¬ 

тичні бар'єри потрібні, щоб захиститися від згубних наслідків глоба¬ 

лізації та руйнівних чужинецьких агресій. За часів міжмовної кон- 
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куренції або мовного імперіалізму, коли слабша мова пересичується 
запозиченнями, які не збагачують її, а стирають питомі грані, помір¬ 

кований пуризм лишається чи не єдиним засобом зберегти її своєрід¬ 

ність. Його роль у мові можна прирівняти до політики захисту вітчиз¬ 

няного виробника в промисловості чи, скажімо, в кіномистецтві. 
Іноді висловлюють заспокійливу думку, буцімто мова сама себе 

захищає, сама регулює міру корисного запозичення: те, що її дійсно 
збагачує, залишає, а те, що не відповідає її природі, суперечить її ду¬ 

хові — завжди відкидає. Отже, не варто панікувати, треба, мовляв, по¬ 

кластися на здатність мови до природного відбору та стихійного са¬ 

моочищення [19: 526; 8: 83]. Такі заклики, слід сказати, не позбавлені 
підстав. Свого часу в нас не прижилися іншомовні аероплан, дефрав- 

дація, індагація, інсургент, конклюзія, курація, обсервація, опінія, офен- 

зива тощо — перемогли питомі літак, розтрата, допит, повстанець, 
висновок, лікування, спостереження, громадська думка, наступ. Та хоч 
лексична система і справді може відсівати непотрібне, цю її власти¬ 

вість не варто перебільшувати — на жаль, вона не всесильна. Поетичні 
натури часто порівнюють мову з рікою. Хоч доказова сила порівнянь 
у науці не надто велика, ми теж вдамося до цієї аналогії (не дарма ж 
бо кажуть потік або наплив запозичень). Відомо, що природні водо¬ 

йми мають здатність до самоочищення — але тільки до певної межі. 
Якщо шкідливі викиди перевищують припустимі обсяги, водойма за¬ 

бруднюється так сильно, що очищувати її доводиться за допомогою 
спеціальної техніки. Продовжуючи цю аналогію, доходимо висновку, 

що для мови, аби захистити її від надміру шкідливих вливань, теж по¬ 

трібні спеціальні «фільтри». 

У нашій соціолінгвістичній літературі ще від часів «розвинено¬ 

го соціалізму» мовним контактам приписується винятково позитивна 
роль. Уважається, що в ході взаємодії обидві рівноправні мови впли¬ 

вають одна на одну й таким чином взаємозбагачуються. Схвальну 
оцінку діставали й закономірні наслідки цих контактів — лексичні за¬ 

позичення. При цьому, однак, лишалися в тіні дві істотні речі. 
По-перше, назва «мовні контакти» (а надто «міжмовні контакти») 

створює враження двостороннього процесу — взаємодії і взаємовпли¬ 

ву мов. Утім, цей термін найчастіше застосовували до ситуацій одно¬ 

бічного впливу. Коли, наприклад, ішлося про співіснування української 
та російської мов у XX ст., підкреслювався не лише вплив російської 
на українську, а й української на російську. Хоч, як добре знаємо, за по¬ 

тужністю ці два процеси були аж ніяк не рівноцінні: вплив російської 
на українську призводив до суржику, асиміляції, до масового зречення 
рідної мови, тоді як вплив української на російську був мізерним і зо¬ 

всім не загрожував розхитати її нормативні засади чи обмежити царину 
побутування. Вплив насправді був односпрямованим, без жодної пари¬ 

тетності. Це був монолог, а не діалог. Виходить, термін «мовні контак¬ 

ти» викривляв, затушковував сумну реальність. Ним називали те, що 
направду треба було назвати мовним месіанством, а то й лінгвоцидом. 
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Нинішні впливи англійської мови на українську теж називають 
«мовними контактами», хоч картина тут та сама: потік запозичень 
плине лише в один бік, українська мова виступає в ролі «приймача», 

«підлеглої» мови. Стосунки між мовами аж ніяк не партнерські, тож 
знову маємо не обопільний, а однобічний вплив. Ось чому процеси, 

які називають мовними контактами, в багатьох випадках точніше 
було б іменувати мовними впливами. 

По-друге, впливати на мову — не завжди означає збагачувати 
її. Добре коли, розумна кількість іншомовних слів поповнює лекси¬ 

ку, підтримуючи її виражальні можливості на рівні сучасних вимог. А 
от навала запозичень, нескінченна й неконтрольована, криє в собі не¬ 

безпеку мовної ерозії: сильніша мова, вторгаючись в інші, менш по¬ 

тужні чи відверто слабкі мови, пересичує їх численними запозичення¬ 

ми, через що ті кінець-кінцем потрапляють у лексичну залежність від 
мови-давця. Ще Л. Булаховський попереджав: корисність запозичен¬ 

ня обертається на свою протилежність, коли через невпинний чужо¬ 

мовний тиск у мовців занепадають власні творчі сили й слабшає кон¬ 

такт з прямими носіями рідномовної стихії. Рабське запозичання, хай 
навіть і культурних слів, за певних умов може загрожувати цілісності 
народу й призвести до його розпаду [З І: 270]. 

В. Гумбольдт, як відомо, розглядав мову як породження народно¬ 

го духу. Від того, наскільки дієво цей дух впливає на мову, залежать її 
неповторність, багатство, бурхливість розвитку [4: 47]. Застосовуючи 
цю тезу до нашого сьогодення, замислимося: якщо в українській літе¬ 

ратурній мові — речника творчого генія нації — нові явища й поняття 
нині іменуються переважно за рахунок запозичень, а власних слів за¬ 

кріплюється обмаль, то чи свідчить це про те, що український націо¬ 

нальний дух є слабким, притлумленим, нездатним до мовотворчості? 

Власне, завзяті «імплементатори» запозичень наче й дають нам 
зрозуміти, що питома лексика не дає змоги точно висловити потрібну 
думку, і породжувати нові терміни, обслуговувати науково-технічний 
прогрес удатна лише англійська мова, а рідна неспроможна, бо не¬ 

повноцінна. (Цікаво, що цей новочасний стереотип перегукується із 
середньовічним упередженням, буцімто науку можна розвивати ви¬ 

ключно латиною, а національні мови на це непридатні через свою вуль¬ 

гарність.) Звісно, таке ставлення радше свідчить не про об’єктивну 
неповноцінність мови, а про суб’єктивний комплекс неповноцінності 
«імплементаторів» щодо власної мови. Мабуть, тут проявляється та¬ 

кий вид психологічного захисту, як проекція, коли суб’єкт власні вади 
позасвідомо переносить на зовнішні об’єкти. Людині, яка вважає себе 
освіченою, важко визнати, що вона погано знає українську мову, тим- 

то вона приписує недорозвиненість самій мові. 
Наведені міркування, як нам здається, пояснюють, чому помір¬ 

кований пуризм закликає більше дорожити рідною мовою, віддава¬ 

ти перевагу питомим словам, активно їх утворювати, а до чужомов¬ 

них удаватися лише тоді, коли для потрібного смислу бракує точного 
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українського відповідника. Навіть якщо нам і здається, що питоме 
слово неточно передає якийсь смисловий відтінок, то це тільки тому, 

що його досі замало вживали у відповідному контексті. Потрібні від¬ 

тінки, власне, і з’являються у слові саме від того, що мовці починають 
ним виражати ці відтінки. Бо ж відомо: значення слова — це його вжи¬ 

вання. Те саме стосується й питомих синонімів європейської лексики. 

Скажімо, іменники неділка, первень, рівнобіжний, робітня, що ними 
пуристи минулих років пропонували замінити терміни атом, елемент, 

паралель, лабораторія, тепер «ріжуть вухо», для наукового стилю ви¬ 

даються незвичними й недоречними. Проте, хтозна, якби свого часу ці 
новотвори підхопили й поширили, до них би звикли, і сьогодні вони 
не здавалися б нам аж такими чудернацькими (як не здаються такими 
терміни важіль, вимикач, кисень, сполука, струм, холодник тощо). 

З позицій національної гідності пуризм обстоює самодостатність 
рідної мови: своїми питомими засобами вона цілком спроможна точ¬ 

но передати більшість нових понять і термінів (та ж англійська мова 
яскраво це підтверджує). Орієнтація мови на власні сили зміцнює 
її внутрішню будову, посилює і гармонізує взаємодію лексичного та 
словотвірного рівнів, а головне — творчо розвиває її. Зайве позича¬ 

ти, коли у своїй мові можна створити рівнозначні слова й до того ж 
більш милозвучні. Як кажуть у народі, свої сухарі краще чужих пи¬ 

рогів. Розбудова власних терміносистем, їх широке функціонування 
мають і суспільну значущість, адже засвідчують високий науковий 
потенціал країни. Ось чому твердження на кшталт «Спроби пуристів 
усіх часів чинити опір прогресивному явищу, очищати мову від запо¬ 

зичених слів завжди зазнавали краху» [14: 148-149] слід відкинути 
як безпідставні й поверхові. Значно ближча до істини думка відомо¬ 

го польського мовознавця 3. Клеменсевича: «Поміркований пуризм, 

спертий на об’єктивні наукові засади, сприяє здоровому поступові 
мови на шляхах, визначених її властивостями, її попереднім одвічним 
розвоєм, її службовою функцією щодо вимог, які висуває суспільне 
життя» [18: 20]. 

Можуть закинути: пуризм — це консервативна тенденція. Так, але 
це здоровий консерватизм! Він робить корисну справу — підтримує 
природний баланс між споконвічним і запозиченим, що необхідно для 
самобутнього розвитку лексики. У повазі до мовної традиції, у праг¬ 

ненні зберегти українську мову українською, у бажанні розбудовувати 
термінологію на питомих багатствах немає нічого ганебного чи вартого 
осуду. Тому закиди в «хуторянстві», «обласництві» чи «примітивізмі» 

теж слід відкинути, тому що ці закиди самі примітивні й випливають із 
легковажного ставлення до можливостей рідної мови. Звісно, цікавість 
до чужих мов і культур — дуже похвальне явище. Освіченій людині 
XXI ст. (а науковцеві й поготів) мало знати лише рідну мову — треба 
володіти й кількома іноземними. Погано тільки, коли любов до них 
супроводжується браком патріотизму, національної свідомості, знева¬ 

гою до рідної мови й невірою в її творчу спроможність. 
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Ще в декого може виникнути сумнів: чи доцільно сьогодні під¬ 

тримувати самоцінність української термінології, якщо фахове слов- 

ництво загалом тяжіє до інтернаціоналізації? Наука, мовляв, кордо¬ 

нів не знає, тож національні терміносистеми доцільно уніфікувати 
відповідно до світових стандартів (причому під «світовими стандар¬ 

тами» тут зазвичай розуміють англомовну термінологію). Вигоди від 
цього очевидні: єдність наукової лексики пришвидшує обіг інформа¬ 

ції, поліпшує співпрацю вчених різних країн, спрощує опанування 
чужих мов. 

Виходить, на вівтар «міжнародної зрозумілості» треба покласти 
простоту і приступність власної термінології. Дуже дивна позиція! 

Вона тільки позірно ґрунтується на «природній необхідності», а на¬ 

справді нагадує доводи тих, хто намагається виправдати занепад і від¬ 

мирання національних мов, посилаючись на всюдисущу глобалізацію 
Так, наука — явище міжнародне, але ж не можна на цій підставі одмов- 

лятися від питомої основи в термінології. Бо якщо послідовно керува¬ 

тися принципом «мінімальних розходжень» і позаміняти власні термі¬ 

ни англійськими, то в один прекрасний день виявиться, що граматика 
наукової мови лишилася українською, а лексика — всуціль неукраїн¬ 

ською. Може, тоді логічніше взагалі відмовити рідній мові у праві на 
науковий стиль і перейти на мову міжнародного спілкування? 

Українські мовознавці різних часів намагалися якось подолати 
цю суперечність. Висувалися здебільшого тези, в яких чи то інтерна¬ 

ціональне втілюється в національному, чи то національне втілюється в 
інтернаціональному. Наприклад: «Інтернаціональне є складовою час¬ 

тиною національного» [1: 263-264]; «Інтернаціональне реалізується 
через національне. [...] Інтернаціональне не протистоїть національно¬ 

му, а втілюється в ньому» [5: 8-9]; «Інтернаціоналізація терміноло¬ 

гічних систем є одним із природних і вагомих шляхів їх самобутньо¬ 

го розвитку» [12: 167]. Такий «діалектичний» підхід, як нам здається, 

не в змозі розв’язати згадану суперечність, бо він сам внутрішньо су¬ 

перечливий і нагадує, до речі, сумнозвісне положення марксистсько- 

ленінської ідеології про те, що «шлях до формування нової історичної 
спільноти — радянського народу пролягає через повний розквіт націо¬ 

нальної культури кожного народу». 

Більше рації має польський мовознавець Е. Шманьда, який пише: 

«Деякі автори наукових творів дотримуються погляду, що вживання 
іноземних висловів у професійному лексиконі робить польську нау¬ 

кову думку більш приступною для зацікавлених читачів із-за кордо¬ 

ну. Є в цьому, може, трохи правди, хоч цю функцію радше має вико¬ 

нувати іншомовне резюме. Не підлягає сумніву, що польською мовою 
пишуть перш за все для поляків» [20: 29]. Отже, авторові треба чіт¬ 

ко визначити, на кого розраховано публікацію: на співвітчизників чи 
на міжнародні наукові кола. Для перших пишуть рідною мовою, ви¬ 

користовуючи природну й питому для неї термінологію, для других 
— мовами міжнародного спілкування. При цьому важливо пам’ятати, 
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що змістову тотожність українських та чужомовних термінів має за¬ 

кріплювати не так спільна зовнішня форма, як їхні визначення та по¬ 

няттєва віднесеність. Таким чином, процеси глобалізації та мовної ін¬ 

тернаціоналізації зовсім не звільняють нас від потреби розбудовувати 
власний науковий лексикон. Вилучення з української літературної 
мови питомої термінології, як і взагалі занепад наукового стилю, без¬ 

перечно, збіднить її. 
Уже сьогодні різні народи світу б’ють на сполох через посилену 

англізацію їхніх мов. Годі сподіватися, що вона якимсь дивом обми¬ 

не українську мову. Досі вважалося, що наше наукове словництво є 
національним у своїй основі з тенденцією до інтернаціоналізації. Але 
якщо процеси жвавої англізації триватимуть і далі, воно може стати 
інтернаціональним у своїй основі з ледь помітними прослідками на¬ 

ціонального. Свого часу мовознавці доклали багато зусиль, щоб 
очистити нашу мову від непотрібних росіянізмів. Сьогодні освіче¬ 

ний українець навряд чи скаже *столова, *міроприемство, *співпада- 
ти, *на слідуючий день тощо. Так от, схоже, що невдовзі фахівцям із 
культури мови доведеться переключатися на «англо-американський 
напрямок», адже зайві англіцизми нічим не кращі за невмотивовані 
росіянізми. 

Роботи тут непочатий край. Її вихідним пунктом має стати та 
проста істина, що українська наукова мова, подібно до інших євро¬ 

пейських мов, своїм корінням міцно пов’язана із загальнонародною 
мовою. Хоч національних наук немає, як і немає національної табли¬ 

ці множення, але мова науки, щоб не виродитися в космополітичний 
жаргон, не повинна поривати зі своїм національним ґрунтом. Свідо¬ 

ма орієнтація на живомовні джерела цілком виправдана, оскільки на¬ 

ціональний критерій норми обов’язковий і для наукового стилю: для 
нього природне й правильне все те, що є традиційним, питомим, сво¬ 

єрідним. Кожна літературна мова має право плекати власні терміно- 

творчі традиції. І немає підстав одмовлятися від них на користь тра¬ 

дицій якихось інших, хай і більш розвинених, мов. 

Не забуваймо, що науковий словник може успішно поповнюва¬ 

тися не лише запозиченнями, а й народною лексикою. Чимало побу¬ 

тових, суто розмовних українських слів були переосмислені й набули 
абстрактно-термінологічного значення: биття, вага, варити, вибори, 
вина, відміна, вік, довгота, додаток, дослід, живий, закінчення, кислий, 
кільце, кулак, поточний, рівняння, рух, середній, сила, спостереження, 
струм, судження, увага, хвиля, частка, явище тощо. Безперешкодно 
термінізувалися (зокрема, шляхом метафори) десятки загальновжи¬ 

ваних іменників, що позначають конкретні предмети: бабка, барабан, 
батіг, віночок, вічко, ворота, вузол, гніздо, гусениця, джерело, дуга, жу¬ 
равель, зуб, китиця, ківш, кільце, клітина, клубочок, книжка, ковадло, 
ковпачок, кожух, коло, кора, корінь, коромисло, кошик, курінь, лопат¬ 
ка, лялечка, мішок, палець, підошва, піч, подушка, поле, полотно, пояс, 
пробка, ребро, рукав, свічка, сережка, стовпчик, тарілка, тіло, трубоч- 
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ка, хвіст, хомут, чашечка, шийка, яма та багато інших. Причому на¬ 

роднорозмовне минуле цих термінів зовсім не надає їм якогось «зни¬ 

женого» відтінку й не перешкоджає повноцінно функціонувати в 
книжній науковій мові. 

Крім спільнослов'янської та спільносхіднослов'янської, в різних 
українських терміносистемах вживається й самобутня лексика, по¬ 

стала на основі власних словотворчих засобів: дієслово, іменник, на¬ 
голос, узгодження; здібність, розуміння, уява; виш, іспит; злочинець, 
недоторканість, спадкоємець, судочинство; громадянин, держава, діло¬ 
водство, прізвище, службовець, урядовець; виробник, прибуток, спожи¬ 
вання; брунька, гайворон, глей, довкілля, кажан, комаха, людина; пух¬ 
лина, струс, сухоти; добриво, рільництво, соняшник, тваринництво; 
добуток, множина, обчислення, похибка; густина, заломлення, речо¬ 
вина, струм; водень, вуглець, кисень, рідина, сполука; важіль, вимикач, 
вмикач, знаряддя, лещата, підойма, рушій; вантажівка, залізниця, лі¬ 
так, пальне; винахідник, галузь, ділянка, дослідник, облік, обсяг, підсу¬ 
мок тощо. Усі ці приклади доводять величезні словотвірні можливості 
української мови. Утім, якби вона мала сприятливіші умови для роз¬ 

витку, оригінальних термінів у ній, безперечно, було б значно більше 
Неусталеність власних термінологічних традицій примушує нас сьо¬ 

годні більше запозичати, ніж творити самим. 

На нинішню лавину запозичень, ми, мовознавці, дивимося пере¬ 

важно очима об’єктивно-відстороненого спостерігача: фіксуємо нові 
слова, досліджуємо їх фонетичне й морфологічне засвоєння, а сво¬ 

го ставлення воліємо не виявляти. А якщо й виявляємо, то принагід¬ 

но й опосередковано — цитуючи вряди-годи несхвальні оцінки нау¬ 

ковців, письменників, інших культурних авторитетів. Але чи можна 
в цій тривожній ситуації й далі лишатися незворушними фіксатора¬ 

ми? Гадаємо, це не той випадок, коли вчений має приховувати власну 
думку. Нам варто більше впливати на лінгвістичні смаки співвітчиз¬ 

ників, цілеспрямовано формувати громадську думку щодо шкідливо¬ 

го чужослів'я. Глибоке вивчення процесів, які відбуваються тепер в 
українській лексиці, має послужити підставою для надання фахових 
оцінок стосовно доречності чи недоречності тих чи тих термінологіч¬ 

них запозичень. Цих рекомендацій потребують і укладачі словників, і 
літературні редактори, і самі науковці. 

Відомо, однак, що мова розвивається радше стихійно, ніж плано¬ 

во. Вона дуже неохоче підкоряється спробам щось різко змінити в її 
фонетичному чи граматичному ладові. Тут її внутрішня самостійність 
виявляється сильнішою за довільне втручання людини. Натомість 
лексичний склад більше піддається свідомому регулюванню. Особли¬ 

во це стосується термінології — чи не найбільш керованої групи слів. 

На відміну од решти лексики, вона великою мірою є справою домов¬ 

леності й може вдосконалюватися за згодою чи за рішенням автори¬ 

тетних термінологічних комісій. Нині запозичання наукових термінів 
одбувається головним чином хаотично й нерідко розхитує лексичні 
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норми, вносить різнобій, а часом навіть суперечить внутрішній приро¬ 

ді української мови. Навряд чи її самобутність виграє, якщо цей важ¬ 

ливий процес і далі пускати на самоплив. Ця ділянка вже давно по¬ 

требує дієвішого нормування та більш принципового лінгвістичного 
контролю, поготів що українське термінознавство має великий досвід 
стандартизації та уніфікації. 

Тут у когось може виникнути природне застереження: за допомо¬ 

гою мови ми виражаємо свою індивідуальність, тож чи доцільні цен¬ 

зурні пута в цій делікатній сфері, тим більше в демократичному, від¬ 

критому суспільстві? Утім, не забуваймо, що демократія — це не лише 
права, це й обов’язки. Свобода слова має бути врівноважена відпові¬ 

дальним ставленням до цього слова, тобто дисципліною мови. Нині 
зайве доводити, що освіченій людині треба неухильно дотримуватися 
літературних норм, надто в публічному мовленні. Мова не є чиєюсь 
належністю — це наше спільне багатство. Ми вільні майже в усьому, 

що стосується нас особисто, однак у тому, що стосується інших людей, 

мови та культури, наша свобода обмежена. 

Сучасна громадська думка, наприклад, чітко усвідомлює необхід¬ 

ність охорони довкілля: природою можна користуватися, нею можна 
насолоджуватися, але її не можна забруднювати. Тож до екологічних 
заборон, покарань забруднювачів і браконьєрів ми ставимося з розу¬ 

мінням. У нас є природоохоронне законодавство, працює спеціальне 
відомство — Міністерство охорони навколишнього природного сере¬ 

довища України3, у структурі якого діє Державна екологічна інспек¬ 

ція, що контролює рівень забрудненості повітря, води, ґрунтів. 

На жаль, наша суспільна свідомість наразі не дійшла розуміння 
того, що так же організовано, з державною опікою слід пильнувати й 
чистоту мовного середовища. Адже чим культурніше суспільство, тим 
більш небайдуже воно до мови, тим свідоміше прагне керувати мовни¬ 

ми процесами. Продовжуючи порівняння, скажемо, що на своїй ділян¬ 

ці лінгвіст має бути не лише ботаніком, а й садівником або санітаром 
лісу Ось чому вже давно назріла потреба взяти приклад із європей¬ 

ських країн і створити в Україні Державну мовну інспекцію, яка б під¬ 

тримувала мовний порядок, відстежувала дотримання літературних 
норм у публічному використанні мови (зокрема й щодо небажаних 
запозичень), а в разі потреби — вдавалася б до різних санкцій (адмі¬ 

ністративних попереджень, фінансових стягнень, позбавлень ліцен¬ 

зій тощо)4. Діяльність такої інспекції, безперечно, зробила б суспіль¬ 

не ставлення до мовних норм більш відповідальним і шанобливим. 

3 Відповідно до лексичних норм української мови й задля стислості цю установу ліп¬ 

ше було б називати Міністерством охорони довкілля. 

4 Ідеї карати за огріхи в публічному мовленні виникали й раніше. Пор. намір Л. Тол- 

стого: «Якби я був царем, то видав би закон, що письменник, який ужив слово, зна¬ 

чення якого він не може пояснити, позбавляється права писати й отримує сто ударів 
лозиною» [17 ЬХІІ: 438]. 
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А поки що ситуація в нас така: якщо громадянин порушує закон чи, 

скажімо, правила дорожнього руху, йому загрожує відповідальність, 

якщо ж він привселюдно порушує мовні норми, ніхто ніякої відпові¬ 

дальності на нього не накладає. 

Та попри доцільність обмежень та інших адміністративно-при¬ 

мусових заходів, слід визнати, що це не єдиний і тим більше не най¬ 

кращий спосіб зберегти національне обличчя мови. Варто не стільки 
забороняти чуже, скільки розвивати своє. Заперечуєш варваризм — 

пропонуй натомість питомий відповідник. Дуже слушною в цьому 
плані видається думка О. Ткаченка: «Щоб українська мова стала ціл¬ 

ком суверенною і самобутньою, набувши при цьому рис високорозви- 

неної і багатої мови, слід використати досвід найрозвиненіших мов 
світу, які, крім запозичень, максимально вдавалися до внутрішніх ре¬ 

сурсів — багатств діалектів, попередніх періодів розвитку, калькуван¬ 

ня, творення нових слів засобами словотвору і словоскладання» [16: 

246]. 

Власні джерела української мови аж ніяк не вичерпалися, їхні 
можливості воістину безмежні. Одначе при розбудові наукової тер¬ 

мінології їх використовують дуже мало. Нові речі, явища, абстрактні 
поняття з’являються постійно й неминуче, тож наша мова має бути 
досить гнучкою і рухливою, щоби швидко породжувати відповідні на¬ 

зви. Мовознавцям варто не тільки вивчати, а й пропагувати питомі 
словотворчі механізми, показувати їхні широкі можливості для зба¬ 

гачення термінології. Якщо ми хочемо, щоб завтра українська мова не 
потонула в океані глобалізації, а збереглася як мова сильна й самобут¬ 

ня, вона має стати передусім творцем, а вже потім наслідувачем. Це 
аж ніяк не означає, що її треба наглухо одгороджувати від іншомов¬ 

них впливів і заповзято викорінювати вже усталені запозичення. Не 
варто вихлюпувати разом із купіллю й дитину! Йдеться про те, щоби 
збільшити кількість і частотність питомих слів, активізувати україн¬ 

ські корені. 
Отже, назріле завдання в розбудові й нормуванні нашої терміно¬ 

логії — усунути нерівновагу між питомим і запозиченим, досягти гар¬ 

монії між цими двома складниками. Як досягти цієї мети? На сьогод¬ 

ні нам бачаться три реальних шляхи. 

По-перше, не забуваймо, що до багатьох поширених запозичень 
у нас є питомі синонімічні відповідники: акумулювати — збирати, 
нагромаджувати, накопичувати; асептичний — знезаражувальний; 
вакцинація — щеплення; вібрація — коливання; деградація — занепад; 
деформація — викривлення, нівечення; дисиміляція — розподібнення; 
спорадичний — поодинокий; стратифікація — розподілення, розшару¬ 
вання; транзитивний — перехідний. За нашими (далеко неповними) 

підрахунками, серед загальнонаукової та найпоширенішої спеціаль¬ 

ної лексики таких пар налічується не менше тисячі, причому до од¬ 

ного запозичення часом існує по кілька питомих синонімів. Зазви¬ 

чай їх наводить тлумачна частина словників іншомовних слів. 
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Традиційно вважалося, що синоніми в термінології небажані, а 
тому їх варто усувати, причому кандидатом на вилучення («еліміна¬ 
цію») часто-густо ставало питоме слово [див., напр., 5: 120 — 121]. Об¬ 
ґрунтовувалося це потребою функціонального розмежування синоні¬ 
мів: оскільки у власних відповідниках, мовляв, послаблено відтінки 
книжності й офіційності, їх слід уживати в розмовному й художньому 
стилях, а для наукового природніші запозичення, бо вони входять до 
інтернаціонального фонду. З погляду поміркованого пуризму така на¬ 
станова видається хибною і несправедливою. Інакше, як лексичною 
«сегрегацією», її не назвеш. Ми не бачимо підстав, чому, приміром, у 
науковому тексті замість питомих слів різнорідний, роззброєння, опи¬ 
совий, визначати, зумовлювати, спричиняти, порівняльний, відповід¬ 
ник, згущувати, ущільнювати, очищений, вторинний конче мають ужи¬ 
ватися запозичення гетерогенний, демілітаризація, дескриптивний, 
детермінувати, компаративний, еквівалент, конденсувати, рафінова¬ 
ний, секундарний. Далебі, перші нічим не гірші за других, а здебільшо¬ 
го навіть кращі. Огульно забороняти запозичення — значить штучно 
збіднювати лексику, але й нехтувати питомі синоніми в науковому 
стилі означає те саме. Оскільки поява у термінології вітчизняних ду¬ 
блетів — «процес цілком природний, його не позбавлена жодна з фор¬ 
мованих літературних мов» [13: 249], то на роль цих дублетів можна 
поглянути й по-новому: для наукової мови вони не перешкода, а осно¬ 
ва й поштовх до становлення власної термінології. 

Частину термінів-синонімів становлять кальки (демократія — 
народовладдя, об'єкт — предмет, орфографія — правопис). Кальку¬ 
вання — другий важливий шлях породження спеціальної лексики на 
питомих засадах. Строго кажучи, це теж запозичення, але особливе: 
якщо у звичайному запозиченні переймають і зовнішню, і внутрішню 
форми, то при калькуванні копіюють значення та спосіб будови тер¬ 
міна, а зовнішню форму передають власними морфемами чи словами. 
По суті, калька є буквальним, семантико-словотвірним перекладом, 
лексико-морфемним перелицюванням, і тому сприймається як моти¬ 
воване слово. 

Нашу термінологію збагатило чимало кальок з різних мов. На¬ 
приклад, з давньогрецької: милозвучність (єьсрсоуіа), православний 
(брббдо&д); з латинської: землеробство (а^гісикига), підмет (тЬ]ес- 
іит), запалення (іп/іаттаіїо); з французької: міжнародний (іпіетаііо- 
паї), розвиток (йесеїорртепі); з німецької: землетрус (ЕгсІЬеЬеп), мово¬ 
знавство (5ргасктззеп8ска/і), перевиробництво (ОЬегргосІикіїоп), пів¬ 
острів (НаїЬітеї), підприємство (ІІпіетектеп), поняття (Ве§гі//), 
світогляд (Шекапзскаиищ). Коли чуже слово в одній частині кальку¬ 
ється, а в іншій запозичається, виникають напівкальки: конкурентно- 
здатність (нім. Копкиггепг/акіфеії), антитіло (фр. апіісогр8). За ра¬ 
дянських часів багато кальок утворилося з російської мови: викрутка, 
гуртожиток, гучномовець, запобіжник, напівпровідник, народознавство, 
невагомість, обчислювач, сільрада, співробітник, співдружність. 
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Часом деякі загалом непогані кальки в літературній мові не при¬ 
живалися: філософ — любомудру астрономія — зорезнавствОу геомет¬ 
рія — землемірство. Інколи пропонувалися кальки невдалі, що су¬ 
перечили духові мови. Як і звичайне запозичення, кальку слід ува¬ 
жати зайвою, якщо в мові вже укорінився питомий відповідник: 
попередити помилки (з рос. предупредить ошибки) замість запобігти 
помилкам, робити вигляд (з рос. делать вид) замість удавати, науко¬ 
вий співробітник (з рос. научний сотрудник) замість науковець, ви¬ 
давничий дім (з англ. риЬІізНіщ Коте) замість видавництво. Інколи 
нова фразеологічна калька змагається з давнішою, намагаючись її ви¬ 
тіснити: *кидатися в очі (з рос. бросаться в глаза) замість раніше уста¬ 
леного впадати в очі (з нім. іп діє Ащеп фа11еп)\ *приймати участь (з 
рос. принимать участив) замість брати участь (з фр. ргепдге рагЬ а...) 
тощо. 

Та попри ці недоречності та дещо «плагіаторську» репутацію, 
калькування — більш осмислений спосіб збагачувати термінологію, 
ніж сліпе запозичання. Кальки точніше передають сенс оригіналу, а 
головне — краще вписуються в лексичний і словотвірний рівні мови. 
Раніше вони виникали здебільшого при перекладі історичних та ре¬ 
лігійних текстів, а в останні століття — науково-технічної літерату¬ 
ри. Вдалі кальки пропонують ті перекладачі, які добре знають обидві 
мови й підходять до справи творчо, намагаючись не утруднювати ро¬ 
зуміння тексту зайвим чужослів’ям. Коли якесь іншомовне слово не 
має точного відповідника, фаховий перекладач не поспішає запозичу¬ 
вати його, а пробує передати засобами своєї мови. 

Саме тут і закорінена важлива роль кальок — пришвидшувати 
розвиток лексики. Якщо прямі запозичення притлумлюють зростан¬ 
ня питомих коренів, то кальки, навпаки, збуджують їхні словотвірні 
можливості. У цьому разі вплив іншої мови виявляється дуже корис¬ 
ним. В історії різних європейських мов калькування пожвавлювалося 
як реакція мовців на засилля запозичень. Воно й тепер лишається ха¬ 
рактерною рисою мовного розвитку, підтверджуючи, як пише Н. Кли- 
менко, надійний імунітет розвиненої літературної мови, її здатність 
оперативно відбивати найновіші реалії життя [6: 99]. 

Звісно, у калькуванні теж потрібне почуття міри. В умовах поси¬ 
леного російського тиску наша термінологія аж надмір переситилася 
кальками. Натомість сьогодні, за часів англомовної гегемонії, ми каль¬ 
куємо хіба що словосполучення (гаряча лінія, дорожня мапа, тіньо¬ 
вий кабінет, відмивати гроші), а слова воліємо позичати в готовому 
вигляді. Мабуть, даються взнаки структурна близькість російської та 
віддаленість англійської мов. Отже, передбачення, що «при посиленні 
контактів між певними мовами посилюватиметься процес калькуван¬ 
ня» [15: 183], слід сприймати із застереженнями. На жаль, розвідок 
з теорії та історії калькування в нас обмаль. Словника кальок немає, 
розпізнати їх часом буває важко, і точної їх кількості в українській 
мові ми не знаємо. Ця тема лишається перспективною ділянкою для 
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досліджень. Корисно було б зібрати ті кальки, які пропонувалися в 
різні часи, але в літературній мові не прищепилися. 

Третім способом розбудови питомої термінології є породження 
своїх назв. Відомий термінолог Д. Лотте слушно вважав його пріори¬ 
тетним [10: 56, 58], бо для самобутнього розвитку лексики він є най¬ 
важливішим і найкориснішим. Але, на жаль, цей шлях зовсім заріс 
бур’яном: практика оригінального термінотворення в нас зовсім зане¬ 
дбана, перебуває в зародковому або, точніше, приспаному стані. Чи¬ 
тач у цьому легко пересвідчиться, коли спробує пригадати хоч якісь 
оригінальні українські терміни — не запозичення й не кальки, утворе¬ 
ні за останні десятиліття й узвичаєні в нашій науковій мові. 

Той, хто сьогодні наважиться запропонувати науковій громаді 
українські відповідники якихось чужих термінів, ризикує стати жерт¬ 
вою комплексу мовної неповноцінності своїх колег. Замість подати 
ліпші варіанти, ті у кращому разі скептично нагадають йому «мокро¬ 
ступи» чи поплескають по плечу як «шароварника», а в гіршому — за¬ 
кинуть вульгаризацію наукової мови, хуторянські потуги завести її на 
манівці примітивізму та відрубності. (Хоч неологізми англійського 
походження ці принципові товариші сприймають з пієтетом, уважа¬ 
ючи їх цілком органічними, придатними до запозичання й широкого 
вжитку.) Якщо раніше своєрідності української наукової мови най¬ 
більше вадили політичні перешкоди й заборони, то сьогодні на зава¬ 
ді стоїть якась упереджена, зашкарубла невіра мовної спільноти в її 
творчі можливості. 

Сумну картину, правда, трохи розпогоджує той відрадний факт, 
що нинішнє розкріпачення літературної мови дещо торкнулося й тер¬ 
мінотворення. Лише один приклад. На лінгвістичному порталі «Моуа. 
іпїо» (Ьир://шоуа.іп£о/) розвивається відкритий проект, який має на 
меті виробити українські відповідники для сучасних термінів (зокре¬ 
ма, комп’ютерних). Відвідувачі можуть не лише довідатися про мож¬ 
ливі способи їх перекладу, а й запропонувати власні варіанти. Ось дея¬ 
кі вдалі, на наш погляд, переклади комп’ютерних термінів: Ьготзег 
«програма для роботи в інтернеті» — пересувка, ссі-гот «зовнішня па¬ 
м’ять комп’ютера» — кружало, сеіі «елемент електронних таблиць 
Ехсеї» — комірка, соокіез «відомості про минулі звертання користувача 
до певного сервера» — реп'яшки, сІоиЬІе сііск «два натискання миші» — 
двотиск, капі сігісе «жорсткий диск» — записник, Нотера§е «основна 
сторінка веб-вузла» — домівка, Нозііщ «послуги з розміщення інфор¬ 
мації на веб-вузлах» — притулок, кеу «клавіша» — ґудзик, рег/огтапсе 
«продуктивність» — швидкодія, зрасе «символ, що позначає пропуск 
між словами у тексті» — прогалик, изаЬИііу «зручність роботи» — ужит- 
ковість. Ще кілька прикладів з інших терміносистем: асґіоп /йт «ху¬ 
дожня стрічка зі жвавим розгортанням подій» — дійовик, Ьизіпезз — за- 
повзяток, Ьизіпеззтап — заповзятник, тоЬйе сотипісаііоп — пересувний 
зв'язок. Поки що ці варіанти — лише пропозиції, але потенційно вони 
цілком могли б збагатити нормативну термінологію. Приємно, що пе- 
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ресічні мовці теж не байдужі до її розбудови на питомих засадах. Що¬ 
правда, робити це тільки на любительському рівні, мабуть, замало. 
Найкраще, коли термінологією опікуються досвідчені фахівці, які по¬ 
єднують професійні знання з лінгвістичними. 

Допомагати українській науковій мові оперативно пристосовува¬ 
тися до сучасних поняттєвих потреб і при цьому не поривати з пито¬ 
мою спадщиною — такою бачиться нам основна мета термінологічної 
діяльності сьогодні. Щоб розмови не залишалися самими розмова¬ 
ми, а задуми втілювалися в конкретних справах, у цій діяльності слід 
зміцнити організаційне, координаційне начало. Потрібно розширити 
права Комітету наукової термінології НАНУ з перспективою віднов¬ 
лення Інституту української наукової мови. У складі Комітету вар¬ 
то створити комісії з різних галузей знання, які б регулярно видава¬ 
ли збірники обов’язкових і рекомендованих термінів Обговорювати 
пропоновані варіанти доцільно на демократичних засадах — за учас¬ 
тю найширшого кола зацікавлених осіб і установ. Прийняті рішення 
мають бути обов’язковими для всіх міністерств, відомств, науково- 
освітніх закладів, підприємств, редакцій і видавництв. Це не тільки 
дасть змогу подолати безлад у терміносистемах, а й заощадить багато 
часу й коштів. 

В Україні й досі немає Центру реєстрації нових термінів (або за¬ 
гальніше — Центру мовних новотворів). Заслуговує на втілення ідея 
акад. А. Наумовця організувати Комісію швидкого мовного реагуван¬ 
ня, яка б оперативно відстежувала появу в літературі та ЗМІ нових за¬ 
позичень і пропонувала натомість питомі відповідники [11: 20]. Щоб 
українська мова нарощувала власні сили для передавання нових по¬ 
нять, треба всіляко заохочувати перекладацьку роботу, а в універси¬ 
тетах розпочати підготовку майбутніх термінознавців і наукових пе¬ 
рекладачів. Важливо також цілеспрямовано формувати громадську 
думку, адже, як ми бачили, головною перешкодою для становлення 
самобутніх національних терміносистем є не стільки внутрішні особ¬ 
ливості мови, скільки суспільна байдужість, несприйняття мови як 
культурної цінності. 

Багато ще належить зробити й у суто теоретичному плані. Пер¬ 
шочергове завдання тут — поглиблювати теорію термінологічних за¬ 
позичень з огляду на сучасні глобалізаційні реалії. Зокрема, треба 
з’ясувати, які типи й обсяги зовнішніх впливів є корисними для укра¬ 
їнської мови, а які — руйнівними. При термінотворенні варто позбу¬ 
ватися російського посередництва й поступово відходити від англо- 
центризму. Натомість корисно цікавитися досвідом передавання 
наукових понять різними мовами. Серед слов’янських (крім росій¬ 
ської) це може бути польська й чеська, серед західноєвропейських — 
німецька, французька, ісландська. Чекає на своїх дослідників світовий 
досвід пуризму — як різні народи захищаються сьогодні від надмір¬ 
них англомовних впливів. Усе корисне з цього досвіду доцільно уза¬ 
гальнити, аби по можливості застосувати на українському ґрунті. 
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Окреслені завдання тісно пов’язують термінознавство з еколінг- 
вістикою — молодою галуззю, що з’ясовує, як різним мовам у добу 
глобалізації уникнути занепаду й не втратити свого первородства, як 
зберегти мовне розмаїття на Землі. Оскільки завдання будь-якої на¬ 
уки — не лише описувати і пояснювати, а й передбачати майбутнє, 
фахівці з еколінгвістики ставлять за мету об’єктивно спрогнозувати 
шкідливі наслідки мовних впливів і намагаються цим наслідкам запо¬ 
бігти. Уже тепер ясно, що протягом XXI ст. народам світу доведеться 
не просто плекати свої мови, а й учитися свідомо боронити їхню чи¬ 
стоту й самобутність. 

На жаль, загрозливі зміни в українській термінології поки що 
відчувають не всі, а тому пуристичні заклики комусь можуть видати¬ 
ся недоречними, комусь — ідеалістичними, ще комусь — утопічними. 
Утім, чи варто чекати, доки непрохані гості зачеплять осердя україн¬ 
ської лексики? Адже тоді зміни набудуть якісного, невідворотного ха¬ 
рактеру. Тож не уподібнюймося до героя відомої приказки «грім не 
гряне — лежачий не встане»! Охорона й оздоровлення мови вже сьо¬ 
годні мають стати щоденним обов’язком і лінгвістичної спільноти, і 
державної влади. 

Якою мовою розмовлятимуть українці завтра? Чи залишиться 
українська мова українською? Чий творчій геній вона виражатиме — 
нашого народу чи якогось іншого? Сьогодні цими питаннями дедалі 
більше переймаються небайдужі до її долі. Так, треба й далі неухиль¬ 
но розширяти сфери застосування рідної мови. Але не менш важливо 
захистити її від шлаку непотрібних запозичень, сприяти її творчому 
саморозвиткові з питомих джерел, розвивати в ній здатність легко й 
точно передавати нові науково-технічні здобутки. Саме від цього за¬ 
лежать її життєздатність і конкурентоспроможність. Саме цим вона 
засвідчить культурну вартість нашого народу та його творчої думки. 
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